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Zagadnienie doboru odpowiednich metod analitycznych i badawczych 

przy ocenie przydatności technologicznej ziarna zbóż chlebowych jest 

równie aktualne dzisiaj, jak przed kilkunastu laty. Trwają intensywne 

poszukiwania metod prostych na tyle, aby można było je stosować na 

dużą skalę w laboratoriach usługowych. Rozwija się specjalne techniki 

badań, wykraczające daleko poza potrzeby praktycystycznie pojmowanej 

technologii, po to aby ujawnić i wyjaśnić wszystkie możliwe elementy, 

które składają się na ogólne pojęcie wartości technologicznej — wybie - 

kowej ziarna. Dąży się także do opracowania sposobów jak najpełniejsze- 

go charakteryzowania właściwości wypiekowych ziarna zbóż przy użyciu 

bardzo małych prób. 

Wyrazem naszkicowanych tendencji jest, między innymi, opracowy- 

wanie coraz doskonalszych metod aparaturowych oceny właściwości me- 

chanicznych i reologicznych ziarna, ciasta lub przetworów [57, 70]. W ba- 

daniach tego typu daje się zarejestrować wypadkową działania wielu 

czynników chemicznych i fizycznych, które odgrywają ważną rolę w kształ- 

towaniu właściwości technologicznych surowca [56]. Dlatego tylko w wy- 

branych przypadkach nadają się one do badania poszczególnych składników 

ziarna i ich roli w kształtowaniu cech technologicznych surowca zbożo- 

wego. Zapotrzebowanie materiału do badań wykonywanych za pomocą 

aparatury farinograficznej i pokrewnej oraz do testów technologicznych 

jest duże, co ogranicza możliwość stosowania wymienionych metod tylko 

do tych przypadków, kiedy można dysponować dużymi próbami. . 

Niedogodność taką zdają się łagodzić badania chemiczne, oparte na 

analizach podstawowych układów, ważnych z punktu widzenia techno- 

logii, występujących w ziarnie zbożowym. W przeciwieństwie do więk- 

szości metod aparaturowych, badania chemiczne pozwalają na dość do- 

kładne rozpoznanie właściwości poszczególnych składników lub tworzo- 

nych przez nie układów, natomiast nie nadają się na ogół do celów
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analizy rutynowej. Także bezpośrednie formułowanie na ich podstawie 
ogólnych wniosków o charakterze technologicznym jest dotychczas jeszcze 
dość ryzykowne. Ostatnio zaznacza się wyraźny rozdział metod chemicz- 
nych, wykorzystywanych w postaci prostych testów jakościowych, od 
metod złożonych — o charakterze przede wszystkim badawczym [83]. 
Liczne techniki badawcze zostały częściowo lub nawet całkowicie zauto- 
matyzowane [104, 120, 200]. 

Każda z wymienionych grup metod, bez względu na swój charakter, 
technologiczny bądź chemiczno-analityczny, znajduje zastosowanie w róż- 

nych etapach oceny wartości technologicznej ziarna konsumpcyjnego 

i materiału hodowlanego. Zadaniem chemii zbożowej jest znalezienie naj- 

właściwszych sposobów badań w konkretnych przypadkach. 

Od kilkudziesięciu lat ugruntowało się przekonanie, że białka są naj- 

ważniejszym dla technologii i żywienia układem chemicznym występu- 

jącym w ziarnie zbożowym [81, 143, 183] i nasionach wielu roślin użytko- 

wych [3]. Białka typu glutenowego oraz enzymy wpływają na właściwości 

glutenu, tworzącego się w cieście, są przedmiotem szczególnego zaintere- 

sowania [21, 67, 81, 98, 143, 149, 168, 174, 183, 187, 188]. Postęp w dzie- 

dzinie badań substancji białkowych znajduje pełne odbicie we współczesnej 

chemii zbóż, a stosowane metody pozwalają na zgłębienie wielu proble- 

mów, o istotnym znaczeniu dla zrozumienia złożonego charakteru pojęcia 

wartości wypiekowej. Badania białek zbożowych są więc szczególnie ważne 

dla potrzeb technologii [131, 145, 148, 149, 159, 162, 173, 176, 184], a przede 

wszystkim w pracach hodowlanych i genetycznych [36, 37, 40, 66, 72, 

100, 110, 111, 113, 121, 155, 186, 191, 22, 35, 48, 68], kiedy istnieją mo- 

żliwości odpowiedniego kształtowania i utrwalania cech technologicznych 

układu białkowego odmian zbóż wartościowych pod względem rolniczym. 

(Podstawowe znaczenie w badaniach białek zbożowych ma określenie 

ich zawartości w ziarnie [81]. Mimo ogromnego postępu w analizie che- 

micznej, nadal powszechnie stosuje się metodę Kjeldahla oznaczania 

azotu i na tej podstawie oblicza się zawartość białka w próbie [171]. Wyniki 

oznaczeń zawartości białka metodą Kjeldahla są, jak się okazuje, tylko 

w niewielkim stopniu zniekształcane obecnością substancji interferują- 

cych; stan układu białkowego w próbie właściwie nie ma żadnego wpływu 

na wyniki oznaczeń. Zawartość białka jest więc wartościowym wyróżni- 

kiem ilościowym charakteryzującym ten układ w ziarnie [15]. 

Nowsze metody kolorymetryczne oznaczania białka [90, 108], oparte 

między innymi na użyciu odczynników: biuretowego i Folina oraz na po- 

miarze absorpcji przez białko odpowiednich barwników [178, 179], dają 

wyniki uzależnione w podobnym stopniu od ilości białka w próbie, jak 

i od stanu, w jakim ono występuje. Termiczne uszkodzenie białek podczas 

suszenia ziarna [26, 80, 106] lub nieostrożnego rozdrabniania próby [42] 

jest przyczyną uzyskiwania poważnie obniżonych wyników [78, 146].
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Również różnice odmianowe mogą zniekształcać rezultat oznaczeń — 
w.przypadku posługiwania się krzywą kalibrowania nie dość skrupulat- 
nie. dobraną do charakteru analizowanej próby [81]. 

; Większość technik, jakimi posługuje się współczesna chemia zbożowa 
w badaniach białek, wymaga wstępnego wyodrębnienia ich z tkanki 
ziarna. W tym celu ekstrahuje się białka różnymi roztworami buforowymi 
lub, rozpuszczalnikami organicznymi [43, 81, 116, 117, 127, 128, 129, 141, 
1/5]. Często stosuje się wstępne odtłuszczanie próby przed ekstrakcją 
z niej. białek. Zdania co do tego zabiegu są podzielone [19, 81, 123]. 

„ Ekstrakcja, poparta charakterystyką otrzymanych dyspersji białko- 
wych metodami optycznymi [8, 61, 88] i oznaczeniem zawartości azotu, 
stanowi także źródło wielu informacji o właściwościach układu białko- 
węgo ziarna [18, 88]. Rozpowszechnione techniki ekstrakcji wielostopnio- 
wej białek ziarna przy użyciu roztworów buforowych o zróżnicowanym 
pH .[32, 44] pozwalają na dokonanie rozdziału białek typu glutenowego 
od.białek albuminowych i globulinowych, natychmiast po napęcznieniu 
układu koloidowego, lecz bez wytworzenia struktury glutenowej układu 
[81, 126, 174]. O ile do niedawna praktykowano w równym stopniu pre- 
parowanie białek do badań przez dyspergowanie uprzednio '"wymytego 
glutenu [30, 93, 95], jak i bezpośrednią ekstrakcję białek z mąki, to obecnie 
nie ma już wątpliwości, że tylko ten drugi sposób jest właściwy [81]. 
Ogólną zasadą, obowiązującą przy wyodrębnianiu białek z próby winno 
być dążenie do maksymalnej ochrony ich przed działaniem modyfikują- 
cym środowiska [1/4]. Zniekształcenie pierwotnego stanu układu białko- 
wego jest najczęściej spowodowane interakcjami [20, 91, 102], w których 

obok cząsteczek białkowych [10, 107, 133, 153, 190, 191] uczestniczą także 

składniki niebiałkowe ziarna, takie jak węglowodany [94, 180], substancje 

śluzowe [25, 132], tłuszcze [34, 105, 124, 142] itp. oraz jony użytych 

systemów buforowych [23, 81, 166] i tlen [81]. 

Ostatnie badania metodyczne dotyczące ekstrakcji białek z materiału 

zoożowego wskazują na celowość jak najwcześniejszego rozdzielenia białek 

typu albumin i globulin od białek typu glutenowego, to jest prolamin 

i glutelin. W przeciwnym bowiem przypadku łatwo tworzą się złożone, 

spolimeryzowane systemy białkowe, w których białka prostsze pełnią 

funkcję pewnego rodzaju lepiszcza ułatwiającego wzrost wielkości cząste- 

czek kompleksu [79, 83, 85, 182]. Tworzące się na tej zasadzie artefakty 

nie mogą być utożsamiane z białkami pierwotnymi próby wyjściowej [81]. 

Skutecznym sposobem ochrony białek przed ich modyfikacją w trakcie 

ekstrakcji i wstępnego oczyszczania jest zapobieganie utleniającemu dzia- 

łaniu tlenu rozpuszczonego w środowisku ekstrakcyjnym. W tym celu 

stosuje się blokowanie grup sulfhydrylowych białek przez dodatek do 

buforu wystarczających ilości N-etylomaleinimidu (NEMI) [86, 164] lub 

innych związków o podobnym działaniu [77, 143]. Operacja blokowania 

winna być wyczerpująca i szybko wykonana. Pozostawienie niewielkiej
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nawet liczby wolnych grup sulfhydrylowych może być przyczyną trudnych 
do wyjaśnienia zmian stanu struktury molekularnej badanego układu biał - 
kowego [84, 143]. Dla udostępnienia wszystkich grup sulfhydrylowych 
działaniu odczynników blokujących wprowadza się do środowiska eks- 
trakcyjnego mocznik w stężeniu przynajmniej 3 M. Odczynnik ten ułatwia 
odfałdowanie cząsteczek białkowych dzięki eliminacji wiązań wodoro- 
wych — stabilizujących konformację systemu [81]. Po zakończonym bloko- 
waniu usuwa się mocznik na drodze ostrożnej dializy wobec stereotypo- 
wych roztworów buforowych. Warunkiem osiągnięcia zamierzonego celu 
jest posługiwanie się roztworami mocznika nie zanieczyszczonego cyjania- 

nami [33, 165] oraz wykonywanie wszystkich czynności w niskiej tempera- 
turze. Korzystniejsza byłaby oczywiście praca w atmosferze azotu, jednak 

ze względu na spiętrzenie trudności technicznych spełnienie tego warunku 

jest jeszcze niemożliwe. | 
Roztwory buforowe zawierające 3 M dodatek mocznika dyspergują 

białka zbożowe niemal całkowicie [81, 86, 125]. Ponad 85/0 substancji 

azotowych ziarna daje się przeprowadzić w takich warunkach do roztwóru 

w trakcie 3 - 4-krotnie powtórzonej ekstracji [86]. Ekstrakcja białek ziarna 

- pszenicy wodnym roztworem mocznika, połączona z oznaczeniem absorpcji 

optycznej roztworu przy długości fali 280 nm uchodzi za dogodny test do 

określania potencjalnej wartości wypiekowej surowca zbożowego [41, 

11, 147]. Dyskusja przydatności tego testu do rutynowej oceny materiału 

hodowlanego stanowi przedmiot odrębnego doniesienia [82]. 

W tej fazie badania białek ziarna największe znaczenie wydają się 

mieć: określenie stosunku ilościowego białek typu glutenowego do białek 

nieglutenowych, wstępna charakterystyka konformacji cząsteczek tych 

grup białek — dokonana na podstawie pomiaru gęstości optycznej ekstrak- 

tów przy długości fali 280 nm, oraz oznaczenie zawartości grup sulfhydry- 

lowych wolnych i zamaskowanych, a także wiązań dwusiarczkowych 

po ich zredukowaniu [81]. Każda z wymienionych cech układu białkowego 

zależy w pewnym stopniu od pozostałych i daje się interpretować w kate- 

goriach technologicznych. 

Korzystne jest, aby stosunek, w jakim występują w ziarnie poszczegól- 

ne grupy białek, kształtował się na korzyść białek typu glutenowego [81, 

143]. Małe wartości stosunku ekstynkcji ekstraktów, mierzonej w nad- 

fiolecie, do zawartości w nich azotu wskazują na obecność w ekstrakcie 

cząsteczek większych lub bardziej sfałdowanych — o mniejszej liczbie 

odsłoniętych grup tyrozynowych i tryptofanowych [61]. Cecha taka jest 

korzystna, wskazuje bowiem pośrednio na większą zdolność systemu do 

tworzenia bardziej rozbudowanej struktury przestrzennej [85, 88]. Dodat- 

kowe informacje o podobnym charakterze, daje ocena oznaczeń różnych 

form grup sulfhydrylowych i ich postaci utlenionych — wiązań dwusiar - 

czkowych. Większa zawartość grup siarkowych w próbie świadczy o wyż- 

szej potencjalnej wartości technologicznej systemu białkowego, bowiem
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jest on zdolny do wykształcenia, w korzystnych warunkach, struktury 

przestrzennej bardziej ustabilizowanej poprzecznymi mostkami dwu- 

siarczkowymi o dużej mocy. Kształtowanie się w grupie białek typu glu- 

tenowego stosunku ilościowego grup sulfhydrylowych wolnych do za- 

maskowanych na korzyść tych ostatnich wskazuje na bardziej rozbudowaną 

przestrzennie strukturę systemu [177), który jest w większym stopniu sta- 

bilizowany także wiązaniami wodorowymi, hydrofobowymi itp. [81] 

Jak wynika z powyższych rozważań, wyniki wymienionych badań po- 

zwalają na dokonywanie interpretacji technologicznych w kategoriach 

struktury wielorzędowej białek — głównie drugo- i trzeciorzędowej. 

Struktura pierwszorzędowa białek zbożowych, wiążąca się ściśle z ich 

składem aminokwasowym [76, 114, 118, 119, 130, 150, 167, 170, 196] jest 

niezmiernie ważna jako determinant wartości żywieniowej [81]. Natomiast 

jej rola w kształtowaniu wartości technologicznej systemu jest mało spre- 

cyzowana [24, 158]. Wiadomo, że zawartość pewnych aminokwasów jest 

korzystna z punktu widzenia potrzeb technologii [81], jednakże próby wy- 

znaczania ścisłych korelacji pomiędzy zawartością wybranych aminokwa- 

sów w białku a jego wartością technologiczną okazały się — jak dotąd — 

mało owocne [158]. 

Badania wyżej zorganizowanych struktur przestrzennych białek [81] 

wymagają starannego ich rozdzielenia na frakcje w ramach poszczególnych 

grup. Temu celowi służą techniki chromatografii, sączenia molekularnego 

i elektroforezy [69]. Stosowane niekiedy próby frakcjonowania na drodze 

stopniowego wysalania białek zbożowych z roztworów lub przy użyciu 

wirówek sedymentacyjnych nie mają tak dużego znaczenia praktycznego ' 

[81]. Również chromatografia adsorbcyjna na celulozie i skrobi lub elektro- 

foreza na bibule okazały się niedoskonałe [81]. Większą rangę zyskała 

technika chromatografii na kolumnach wypełnionych pochodnymi celu- 

lozy o właściwościach jonowymiennych [144]. 

Najdawniej zastosowano w chemii białek zbożowych karboksymetylo- 

-celulozę (CM-celuloza) [32, 59, 112, 139, 140, 161, 195]. Wykorzystano 

także dwuetyloaminoetylo-celulozę (DEAE-celuloza) [160] i sulfoetylo-ce- 

lulozę (SE-celuloza) [74]. Zaletą wymienionych jonowymieniaczy jest ich 

zdolność wiązania białek z rozcieńczonych roztworów buforowych. Roz- 

dział wykonuje się przez eluowanie białek z kolumny kombinacją roztwo- 

rów buforowych o liniowo zmienianym gradiencie stężenia elektrolitów 

(ap. chlorku sodowego) i różnym pH. Jest to chyba największy mankament 

tej techniki frakcjonowania białek. Wiadomo bowiem, że białka glutenowe 

wymagają posługiwania się bardzo rozcieńczonymi roztworami buforo- 

wymi, w przeciwnym przypadku łatwo wypadają ze środowiska. Stężenia 

elektrolitów konieczne dla wyeluowania większości białek zbożowych 

z kolumny chromatograficznej są zbyt wysokie, aby białka te mogły utrzy- 

mać się w roztworze. Dlatego w technice frakcjonowania białek gluteno- 

wych na kolumnach z jonowymieniaczami celulozowymi stosuje się do-
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datek do eluentów różnych środków o działaniu silnie dyspergującym 
białka — a więc zmieniających w szerokich granicach naturalną konfor- 
mację systemu [81]. Wprawdzie w takim przypadku udaje się utrzymać 
je w roztworze, jednak odnoszenie wyników tak wykonanego frakcjo- 
nowania do białek natywnych próby jest ogromnie ryzykowne. Trudności 
interpretacyjne frakcjonowania białek zbożowych na CM-celulozie i in- 
nych podobnych wymieniaczach jonowych, przy braku odpowiednich pod- 
staw teoretycznych metody, nakazują daleko idącą ostróżność przy po- 
sługiwaniu się tą techniką [28, 201]. Mimo dużej powtarzalności wyników 
rozdziału, żadna z 10-11 frakcji, dających się identyfikować techniką 

chromatografii na CM-celulozie w grupie białek typu glutenowego [27, 

32, 59, 80] nie jest homogeniczna. Preparaty te, charakteryzowane techni- 

ką elektroforezy w żelu skrobiowym, wykazują obecność od kilku do 

kilkunastu różnych białek, z których większość jest wspólna dla poszcze- 
gólnych frakcji [65]. 

Zastosowanie jonowymieniaczy celulozowych w licznych działach bio- 

chemii, zwłaszcza do oczyszczania białek o aktywności enzymatycznej, 

zdaje się wskazywać na celowość posługiwania się tą techniką frakcjono- 

wania w badaniach wstępnie. oczyszczonych preparatów białek zbożowych 

o wyraźnie zarysowanych właściwościach funkcjonalnych. Spośród wy- 

mienionych trzech typów jonowymieniaczy celulozowych DEAE-celuloza 

znajduje najczęściej zastosowanie w badaniach albumin i globulin zbożo- 

wych [81, 160], chociaż jest także używana do rozdziału białek typu glu- 

tenowego na równi z CM-celulozą. SE-celuloza jest polecana np. do roz- 

działu gliadyn na frakcje o dużym stopniu czystości [71]. 

Dużą wartość dla chemii białek zbożowych ma technika sączenia mole- 

kularnego na kolumnach wypełnionych agarozą [75] i syntetycznymi 

żelami typu Sephadex [85, 125], a ostatnio także poliakrylowymi [39]. 

Technika ta pozwala rozdzielać białka na frakcje, według ich wielkości 

cząstek. Przy odpowiednim dobraniu zestawu żeli istnieją już teraz mo- 

żliwości frakcjonowania związków o ciężarach cząsteczkowych od ok. 

100 do kilku i nawet kilkunastu milonów [81]. Zakres ten obejmuje 

zarówno związki o charakterze aminokwasów, jak i białka, wirusy oraz 

małe komórki. Dużą zaletą techniki sączenia molekularnego jest doskonale 

opracowana teoria działania sita molekularnego [4, 46]. Hamowanie ruchu 

cząsteczek białkowych przez drobiny żelu, luźno wypełniającego kolumnę, 

ma charakter ściśle fizyczny (jeśli są zachowane podstawowe warunki 

prowadzenia rozdziałów) i zależy w pierwszym rzędzie od stosunku wiel- 

kości globularnych cząsteczek rozdzielanego systemu do wielkości porów 

drobin użytego żelu. Zgodnie z tą zależnością — obowiązuje ona tylko 

w zakresie ciężarów cząsteczkowych odpowiednich dla danego typu żelu — 

objętość eluatu, przy jakiej poszczególne frakcje opuszczają kolumnę, jest 

odwrotnie proporcjonalna do logarytmów ich ciężarów cząsteczkowych. 

Opisana zależność jest tak Ścisła, że — jak wykazały to wielokrotnie po-
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wtarzanie badania — można na jej postawie wyznaczać ciężary cząstecz- 

kowe białek, nawet z dużą dokładnością [4, 47]. Po sporządzeniu krzywej 

kalibrowania białkami wzorcowymi kolumny wypełnionej określonym 

sitem molekularnym, może ona spełniać podobne funkcje jak ultrawirówka 

sedymentacyjna. Stąd oryginalne sformułowanie, według którego technika 

sączenia molekularnego jest dla wielu laboratoriów pewnego rodzaju 

„ultrawirówką dla ubogich”. 

Technika sączenia molekularnego na różnego rodzaju żelach znajduje 

szerokie zastosowanie w chemii białek zbożowych, w równym stopniu do 

ich rozdzielania — w skali analitycznej i preparatywnej — na grupy o po- 

dobnych ciężarach cząsteczkowych, jak i do charakteryzowania polidysper- 

syjnych układów białkowych, przez wyznaczenie stosunków ilościowych 

pomiędzy poszczególnymi frakcjami i ustalenie wielkości ich cząstek [60, 

85]. Najczęściej stosowane dotychczas żele typu Sephadex nadają się 

zwłaszcza do badania białek typu albumin i globulin [1]. Użyte do frakcjo- 

nowania białek typu glutenowego, umożliwiają oddzielenie glutelin od 

prolamin i charakterystykę tych ostatnich [85, 125]. Badanie glutelin staje 

się możliwe dopiero przy zastosowaniu żeli o większej porowatości, takich 

jak pewne typy żelu poliakrylamidowego [29, 81] i żele agarozowe [75, 

81]. Ostatnie lata sygnalizują coraz większe zainteresowanie białkami 

typu glutelin i opracowanie skutecznych technik ich charakteryzowania, 

zdolnych do pokonania trudności wynikających z ogromnej wielkości 

cząsteczek badanego systemu [81]. 

Oprócz sit molekularnych o działaniu opisanym powyżej, stosuje się 

także żele modyfikowane, które — dzięki wprowadzeniu do cząsteczek 

grup funkcjonalnych typowych dla jonowymieniaczy celulozowych — 

łączą w sobie atrybuty obu technik frakcjonowania. Znajdują one zastoso- 

wanie przy oczyszczaniu preparatów enzymatycznych [81]. 

Technika frakcjonowania białek zbożowych w polu elektrycznym, 

w fazie swobodnej [95, 99, 100, 103] i przy zastosowaniu żeli jako nośnika, 

czyni coraz większe postępy [30]. Użycie żeli przy rozdziale białek na 

drodze elektroforezy spełnia podwójne zadanie. Z jednej strony żele takie 

zapobiegają odwodnieniu rozdzielanych cząsteczek koloidowych, stanowiąc 

dla nich dogodny nośnik, z drugiej zaś działają jako sita dodatkowe frakcjo- 

nujące badany układ według wielkości jego cząsteczek [152, 163]. Kombi- 

nacja wymienionych mechanizmów frakcjonowania systemów podczas 

elektroforezy w żelach nadaje tej technice dużą uniwersalność przy Ба: 

daniu, nawet bardzo zróżnicowanych układów białkowych [48, 49, 51, 

52, 97, 101]. Szczególnie korzystne właściwości wykazują żele poliakryla- 

midowe [109], łatwo otrzymywane na drodze polimeryzacji, w postaciach 

o różnej lecz ściśle określonej gęstości usieciowania przestrzennego poli- 

meru. W odpowiednio uformowanym żelu poliakrylamidowym dają się 

frakcjonować elektroforetycznie białka o ciężarze cząsteczkowym do 

800 000 [96], co było nieosiągalne w przypadku żelu skrobiowego i agaro-
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zowego, znanych już wcześniej. Przez użycie kombinacji dwóch żeli polia- 
krylamidowych, o wyraźnie zróżnicowanej gęstości usieciowania prze- 
strzennego, staje się możliwy rozdział białek o dużej ruchliwości elektro- 
foretycznej, jak na przykład białka albuminowe, niektóre frakcje gliady- 
nowe i globulinowe, bez konieczności rezygnacji z frakcjonowania białek 
o bardzo dużych cząsteczkach i tym samym niewielkiej ruchliwości w wa- 
runkach tradycyjnej elektroforezy w żelu. 

Przedstawione powyżej metody frakcjonowania białek zbożowych mogą 
służyć jako źródło konstruktywnych informacji o badanych systemach 
jedynie w przypadku konsekwentnego przestrzegania koniecznych zasad 
postępowania [38, 83]. Naczelną zasadą powinno być stosowanie w trakcie 
całego cyklu badań jednakowych roztworów buforowych o stałym pH 
i sile jonowej. Zastosowany system buforowy nie może modyfikować 
w wyraźny sposób zdyspergowanych białek przez tworzenie artefaktów 
o przypadkowo zmienionych właściwościach fizyko-chemicznych [23]. 

Również temperatura, w jakiej wykonuje się wszystkie czynności podczas 
badania białek, powinna być obniżona do ok. +4. 

Nieprzestrzeganie standardowych warunków eksperymentalnych w po- 

szczególnych fazach badania białek zbożowych i znaczne rozbieżności me- 

todyczne, nagminnie występujące pomiędzy laboratoriami o dużym nawet 

autorytecie, są przyczyną wielkich trudności w prawidłowym interpreto- 

waniu wyników badań. Ich porównanie z danymi, które są przytaczane 

w literaturze, jest więc często praktycznie niemożliwe. Sporadycznie 

podejmowane próby standaryzacji metod badawczych w chemii białek 

zbożowych nie doczekały się jeszcze koniecznych opracowań krytycznych 

i dyskusji z udziałem zainteresowanych ośrodków. W obecnym stanie roz- 

woju chemii zbożowej podjęcie takich kroków staje się palącą koniecz- 

nością, jeśli dotychczasowy postęp ma być utrzymany [79, 83]. 

Duże znaczenie przypisuje się badaniom oczyszczonych, homogenicz- 

nych preparatów białkowych, wyodrębnionych z prób ziarna lub mąki 

przy użyciu różnych metod frakcjonowania. Wprawdzie badania takie 

doprowadziły do dość dokładnego scharakteryzowania kilku białek typu 

albumin [137, 185], globulin i nawet prolamin [11, 17, 72, 75, 92, 93, 198], 

to jednak równocześnie wydaje się, że większość białek typu glutenowego 

wykazuje tendencję do tworzenia w środowisku wodnym systemu o swo- 

istej równowadze dynamicznej [81]. W przypadku prób wydzielenia z tego 

systemu poszczególnych grup białek zachodzą w nim procesy o charakterze 

agregacji i dezagregacji [157, 190], w wyniku których odtwarza się w znacz- 

nym stopniu pierwotna równowaga systemu [85]. Powyższe zjawisko wy- 

maga jeszcze wyczerpujących studiów. 

Publikacje ostatnich lat przynoszą informacje o dużym podobieństwie 

budowy wielu białek typu glutenowego [143, 168, 173, 187, 188]. Tak więc 

glutenina zdaje się być agregatem zbudowanym z niemal identycznych 

podjednostek białkowych jak frakcje gliadynowe [45, 81, 187]; do takich
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wniosków upoważniają badania prowadzone w środowisku redukującym, 

zawierającym substancje silnie dyspergujące cząsteczki białkowe [29, 75, 

134, 185, 199]. Szczególnie chętnie stosuje się stężone (3-8 M) roztwory 

mocznika przy rozdziale białek na drodze elektroforezy w żelach [58, 197]. 

W środowisku takim wiele białek, zwłaszcza typu gluteniny, ulega deza- 

gregacji na podjednostki [187, 205]. Można sądzić, że bliższe poznanie 

charakteru podjednostek białkowych, składających się na systemy glute- 

nowe o zróżnicowanych technologicznie właściwościach, będzie miało 

nawet większe znaczenie niż badania poszczególnych frakcji białkowych, 

jako takich [81, 188]. 

Dużą przyszłość wydają się mieć badania grup funkcjonalnych białek 

tworzących w sprzyjających warunkach system glutenowy ciasta. Dotych- 

czas jedynie grupy siarkowe doczekały się wyczerpujących opracowań 

[2, 12, 14, 177, 135, 168, 177, 187, 189]. Grupy te stanowią ważny czynnik 

kształtujący wiele właściwości reologicznych ciasta, jednak rola ich była 

do niedawna przeceniana [84, 169, 172]. Stąd rozwój badań nad rolą innych 

sił strukturalnych w białkach w procesie tworzenia się ciasta. Coraz więk- 

szą uwagę zwraca się na wiązania wodorowe [13, 84, 203, 204], a także 

obejmuje się doświadczeniami wiązania hydrofobowe i inne [81]. Badania 

tego typu są prowadzone, przynajmniei w obecnej ich fazie, na układach 

modelowych. W tym celu przygotowuje się preparaty białkowe, w których 

są eliminowane poszczególne typy grup funkcjonalnych, warunkujące 

wytworzenie określonego rodzaju sił stabilizujących strukturę systemu 

glutenowego [5, 18]. Przez określenia zdolności tak otrzymanych prepara- 

tów do wchodzenia w interakcje ze sobą i z innymi składnikami systemu, 

jaki stanowi ciasto, można wnioskować o najważniejszych dla technologii 

właściwościach strukturalnych białek zbożowych. W badaniach tego typu 

wykorzystuje się różne techniki eksperymentalne, począwszy od przedsta- 

wionych już wyżej technik frakcjonowania, poprzez wybór metod optycz- 

nych [31, 193, 202], elektrochemicznych [115], pomiary lepkości [30], ba- 

dania reologiczne [84, 172] i inne [138, 156] — do technik mikroskopowych 

[5]. Zdolność białek do wchodzenia w interakcje z podstawowymi składni- 

kami występującymi w cieście jest uważana obecnie za najważniejszy 

problem badawczy, przed którym stoi współczesna chemia białek zbo- 

żowych. 

Odrębną grupę stanowią badania immunologiczne [50, 53, 55, 181] 

i immunoelektroforetyczne białek zbożowych [16, 62, 63, 136]. Zapoczątko- 

wane przez Grabara i współpracowników [64], znajdują one duże zastoso- 

wanie. Podstawą tych technik jest reakcja immunologiczna antygenu 

z przeciwciałem, w wyniku której następuje strącenie obu białek w miej- 

scu ich zetknięcia się. W testach immunologicznych reakcję prowadzi się 

na płytkach agarowych, umożliwiając przeciwkierunkową dyfuzję bada- 

nego białka — antygenu i przeciwciała — surowicy królika uodpornionego 

na dany typ białka. Po odpowiednio długim okresie czasu dochodzi do 

Zagadnienia — 16
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wzajemnego przenikania się dyfundujących substancji białkowych. Jeśli 

są one immunologicznie identyczne, następuje strącenie się obu białek. 

Dają się wtedy zauważyć w żelu intensywnie opalizujące linie. Rozwinięcie 

tej techniki, zaproponowane przez Grabara, polega na wstępnym rozdzie- 

leniu białek w drodze elektroforezy w żelu agarowym i prowadzeniu 

dyfuzji przeciwciała w kierunku prostopadłym do ruchu białek podczas 

elektroforezy. Otrzymuje się w ten sposób znacznie wyraźniejsze łuki 

strąceniowe, których liczba — w przypadku białek ziarna pszenicy — 

przekracza dwadzieścia. Wymienione techniki pozwoliły wykazać duże 

podobieństwo wielu białek ziarna różnych zbóż [63] a także podobieństwo 

licznych frakcji białek glutenowych [53]. Większe różnice wykazują białka 

typu albumin i globulin [136]. Przydatność techniki immunoelektrofore- 

tycznej w badaniach genetycznych i hodowlanych nie budzi wątpliwości. 

Osobną pozycję zajmuje metoda charakteryzowania białek przez tra- 

wienie ich enzymami proteolitycznymi i sporządzanie tzw. „map” produk- 

tów proteolizy na podstawie dwukierunkowej chromatografii i elektro- 

forezy [54]. Technika ta, mało dotychczas rozpowszechniona, wymaga 

jeszcze studiów krytycznych. 

Przedstawione materiały obrazują znaczny postęp w dziedzinie badania 

układu białkowego ziarna zbóż chlebowych, jaki osiągnięto przez wyko- 

rzystanie współczesnego dorobku biochemii i ogólnej chemii białek. Przy 

właściwym doborze metod badawczych i zachowaniu niezbędnej dyscypli- 

ny eksperymentowania istnieją już obecnie możliwości dość głębokiego 

rozeznania stanu struktury molekularnej białek zbożowych oraz interpre- 

tacji otrzymanych wyników badań w kategoriach technologicznych. Me- 

tody chemiczne charakteryzowania układu białkowego ziarna stają się 

coraz bardziej przydatne dla technologii i hodowli zbóż [148]. Można 

oczekiwać, że dalsze badania prowadzone w tym kierunku doprowadzą do 

nowych, uproszczonych testów, nadających się do bardziej wyczerpującego 

określania potencjonalnej wartości technologicznej układu białkowego 

ziarna, w warunkach analiz masowych — rutynowych. 

Zgodnie z hierarchią ważności zagadnień, referat ten poświęcono przed- 

stawieniu stanu metodycznego i perspektyw w badaniach białek ziarna 

zbóż. Z pozostałych składników ziarna coraz większą uwagę przykuwają 

węglowodany [9], substancje śluzowe [149], lipidy [122, 149] 1 układy 

enzymatyczne [70]. Substancje śluzowe odgrywają istotną rolę w kształto- 

waniu właściwości reologicznych ciast.[25, 182, 154], nie tylko żytnich — 

jak sądzono dawniej — ale także i pszennych. Interakcje tych substancji 

z białkami są przedmiotem zaawansowanych studiów. Również badania 

substancji tłuszczowych ziarna zbóż prowadzi się ostatnio pod kątem 

określenia ich roli jako czynnika modyfikującego naturalny układ białkowy 

ziarna i mąki [34, 124, 142, 151, 194]. Osobną pozycję zajmują badania 

enzymatyczne. Podejmuje się je w celu pełniejszego scharakteryzowania 

układów: białkowo-proteolitycznego, skrobiowo-amylolitycznego i innych,
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jak również dla uzyskania pośrednich „nformacji o wartości technologicz- 
nej ziąrna [67, 70]. Wyraźne odchylenia aktywności enzymatycznej sta- 
nowią także dogodny wskaźnik zmian właściwości biologicznych i techno- 
logicznych ziarna, o charakterze np. porastan:a lub uszkodzenia termicz- 
nego [26, 87, 89, 106]. Wyczerpujące naświetlenie powyższych problemów 
"wymagałoby jednak osobnych opracowań i nie mieściłoby się w ramach 
jednego referatu. 
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Мечислав Янкевич 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗЕРНА ХЛЕБОВ ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ТЕХНО- 

ЛОГИИ И СЕЛЕКЦИИ 

Резюме 

В исследованиях зерна хлебов проводимых для потребностей селекции и технологии 

зерновых культур, все более часто используются методы типовые для современной био- 

химии. Особенно интенсивным образом они применяются в исследованиях хлебных бел- 

ков. В докладе указывается на наиболее важные методические проблемы при выделении 

и характеристике белковой системы зерна, а также обращается внимание на перспективы 

развития этого направления исследований и возможности интерпретации получаемых 

результатов. 

Mieczystaw Jankiewicz 

THE PROSPECTS AND TRENDS OF THE UTILIZATION OF BIOCHEMICAL 

METHODS IN THE INVESTIGATION OF CEREAL GRAIN FOR BREEDING 

AND TECHNOLOGICAL PURPOSES 

Summary 

The investigation of cereal grain in breeding and technology is characterized 

by the increasing utilization of experimental techniques developed in modern bio- 

chemistry. Their application to the cereal protein research is especially effective. 

The most important methodical problems concerning separation and characterization 

of cereal proteins, as well as some trends of progress and possibilities of interpreting 

experimental results are discussed.


